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A 

D 

Exemplo: 

TURNO: MANHÃ 

 

FOLHA DE ANOTAÇÃO DO GABARITO - ATENÇÃO: Esta parte somente deverá ser destacada pelo fiscal da sala, após o término da prova. 

 

MAIS INFORMAÇÕES: 
 

Internet: www.institutomachadodeassis.com.br 
Telefone: (86) 3303-3146 
E-mail: ima.seletivofloriano@outlook.com 

 

CADERNO DE PROVA OBJETIVA 

ESTADO DO PIAUÍ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANO-PI 

TESTE SELETIVO PARA PROVIMENTOS DE CARGOS 

 

A 

 

Leia atentamente as instruções abaixo. 
 
01- Você recebeu do fiscal o seguinte material:  
 

a) Este Caderno, com 40 (quarenta) questões da Prova Objetiva, sem repetição ou falha, conforme distribuição abaixo. Examine se a prova 
está completa, se há falhas ou imperfeições gráficas que causem dúvidas.  
 

Português Informática Conhecimentos Específicos 

15 05 20 
     

 

02- A prova terá duração de 3 (três horas). 

03- No Cartão de Respostas, a marcação da alternativa correta deve ser feita cobrindo a letra e preenchendo todo o espaço interno do 
quadrado, com caneta esferográfica de tinta na cor azul ou preta, de forma contínua e densa. 

04- Para cada uma das questões objetivas, são apresentadas 4 (quatro) alternativas classificadas com as letras (A, B, C, D), mas só uma 
responde adequadamente à questão proposta. Você só deve assinalar uma alternativa. A marcação em mais de uma alternativa anula a 
questão, mesmo que uma das respostas esteja correta.  

05- Será eliminado do Teste Seletivo o candidato que: 

a) Utilizar ou consultar cadernos, livros, notas de estudo, calculadoras, telefones celulares, lápis, pagers, réguas, esquadros, transferidores, 
compassos, MP3, Ipod, Ipad e quaisquer outros recursos analógicos. 

b) Ausentar-se da sala, a qualquer tempo, portando o Cartão de Respostas. 

Observações: Por motivo de segurança, o candidato só poderá retirar-se da sala após 1 (uma) hora a partir do início da prova. 

06. O candidato somente poderá levar o Caderno de Questões caso saia da sala de aplicação de sua prova nos últimos 30 (trinta) minutos. 

07. Não se comunique, em hipótese alguma, com outros candidatos.  

08. Não é permitida a consulta a apontamentos, livros ou dicionários. 

09. Qualquer questionamento sobre a prova deverá ser encaminhado por via de recurso de acordo com o edital para este Teste Seletivo. 

10. O candidato que, por qualquer motivo ou recusa, não permanecer em sala durante o período mínimo estabelecido, terá o fato 
consignado em ata e será automaticamente eliminado do Teste Seletivo. 

11. Confira, no Cartão-Resposta, o número de sua Inscrição, o cargo para o qual se inscreveu, seu nome e assine no espaço adequado. 
 

NOME DO (A) CANDIDATO (A):__________________________________________________________________________________________ 

Nº DE INSCRIÇÃO:____________________________________________________________________________________________________ 

 

ARQUITETO 

D

C 

A

 

B A 

Exemplo: 

INSTITUTO MACHADO DE ASSIS - IMA TESTE SELETIVO PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANO-PI 

 

http://www.institutomachadodeassis.com.br/
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AS QUESTÕES DE 1 A 10 ESTÃO RELACIONADAS AO TEXTO ABAIXO 

 

TEXTO 

 

Um site de relacionamentos acaba de anunciar a criação de um serviço que pode muito bem ser 1 

tratado como inaceitável: colocar à disposição de pessoas interessadas em ter um filho um cadastro de 2 

doadores de esperma e de óvulo considerados bonitos. O objetivo, segundo os organizadores, é 3 

oferecer aos casais o que eles acreditam ser a possibilidade de ter um filho mais belo. 4 

Os inventores da ideia são os criadores da rede social Beautiful People.  Ela só aceita como 5 

membro quem for classificado como bonito. O candidato a participar deve ser aprovado em uma 6 

votação feita pelos integrantes. Mas não basta passar por essa primeira porta. Quem se descuida da 7 

aparência corre o risco de ser expulso. Foi o que aconteceu no começo deste ano, quando cerca de 8 

cinco mil pessoas foram excluídas com o argumento de que tinham ganhado quilos a mais. Hoje, a rede 9 

conta com cerca de 600 mil integrantes do mundo todo. 10 

E são esses indivíduos que o site disponibiliza como possíveis doadores. Aqueles que se 11 

dispõem a doar seu material genético podem ser encontrados no grupo Beautiful Baby Service, um 12 

fórum aberto dentro do site. O problema é que, numa sociedade que já viveu episódios hediondos como 13 

o Holocausto, ofertar um critério de seleção baseado na beleza dá arrepios. “É uma iniciativa 14 

inaceitável, que lembra a eugenia”, diz Salmo Raskin, presidente da Sociedade Brasileira de Genética 15 

Médica. De fato, o anúncio do serviço remete, perigosamente, a uma tentativa de colocar em prática a 16 

teoria que prega o aperfeiçoamento da espécie humana por meio da seleção genética, em busca de uma 17 

civilização perfeita. Os responsáveis pelo site, claro, defendem-se das críticas. “Não queremos 18 

estabelecer a escolha pela beleza, mas apenas abrir nossa base, de pessoas brilhantes, como potenciais 19 

doadoras”, disse à ISTOÉ Laura Hind, porta-voz da rede. 20 

Segundo Greg Hodge, diretor do Beautiful People, a iniciativa surgiu por causa de insistentes 21 

pedidos. “Todos os pais gostariam que seus filhos fossem abençoados com vários atributos, sendo que 22 

um dos mais procurados é a beleza. Imagine a demanda para um website cujos membros se parecem 23 

com Brad Pitt, George Clooney e Angelina Jolie”, disse. 24 

No início, o serviço seria ofertado apenas aos membros da rede. Mas, no que consideraram um 25 

gesto de generosidade, os responsáveis resolveram abri-lo a qualquer interessado. “Não tínhamos 26 

certeza se o estenderíamos a pessoas que não fossem bonitas”, contou Robert Hintze, um dos 27 

LÍNGUA PORTUGUESA                                                                QUESTÕES DE 1 A 15 

Para responder a essas questões, assinale APENAS UMA ÚNICA alternativa correta e marque o número 
correspondente na Folha de Respostas.                                                                 
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fundadores do site. “Mas todos, inclusive os feios, gostariam de colocar filhos bonitos no mundo, e não 28 

podemos ser egoístas com o nosso pool de genes de pessoas atraentes.” 29 

A atitude, no entanto, carece de conhecimento. Qualquer indivíduo sabe que a presença de um 30 

pai e de uma mãe bonitos não é garantia de que a criança terá os traços harmônicos. Hoje se sabe, 31 

inclusive, que é muito difícil prever até mesmo a chance de o bebê herdar características pontuais 32 

vinculadas à aparência, como a cor dos olhos e dos cabelos. “Atualmente, temos a informação de que 33 

diversos genes estão associados a essas características”, explica Raskin. “Por isso, é muito simplista 34 

dizer que determinado casal apresenta essa ou aquela probabilidade de ter um filho com olhos claros, 35 

por exemplo.” 36 

Na opinião do médico carioca Luiz Fernando Dale, especialista em medicina de reprodução 37 

assistida, trata-se de um projeto idealizado por indivíduos psicologicamente deturpados. Ele conta que, 38 

na sua experiência, nunca se deparou com casais pedindo filhos bonitos. “O que eles querem é que a 39 

criança seja saudável e se pareça o máximo possível com eles próprios”, diz. Para que isso seja 40 

possível, os médicos costumam recorrer a bancos de esperma e a doadoras de óvulos que pertençam, 41 

por exemplo, às mesmas populações das quais fazem parte os casais interessados. É o chamado critério 42 

da regionalidade. 43 

Para o Brasil, o Beautiful Baby Service pode não ter valia. Aqui, não é possível importar 44 

esperma ou óvulo e as doações são sempre anônimas. Portanto, o brasileiro que se interessar – e 45 

conseguir encontrar um doador no serviço – terá que ir a um lugar que permita uma doação aberta, em 46 

que doador e receptor podem se conhecer. Na Inglaterra isso é possível. Lá, inclusive, a Clínica 47 

London Bridge Fertility, Gynecology and Genetics Center, por exemplo, já se prontificou a realizar os 48 

procedimentos que podem ser gerados por meio dos contatos intermediados pela rede. “Apoiamos a 49 

iniciativa porque há dificuldade de encontrar doadores”, justificou à ISTOÉ Tim Mott, responsável 50 

pela comunicação da clínica. 51 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        IN:https://istoe.com.br/83259_A+QUESTIONAVEL+BUSCA+DO+BEBE+PERFEITO/ 
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01) Segundo o texto, no Brasil 

 

A) A reprodução artificial ainda está no campo das 

hipóteses. 

B) Os centros de reprodução assistida limitam-se a 

atender casais com problemas de fertilidade. 

C) A comercialização de óvulos inseminados 

artificialmente obedece a sigilo e atende aos valores 

éticos. 

D) A seleção de doadores de óvulos ou esperma pelos 

pais que desejam ter filhos prescinde de beleza física 

das crianças.  

 

02) Da leitura do texto depreende-se que 

 

A) Beleza e saúde são as duas pretensões mais 

manifestadas pelos pais que desejam ter filhos 

através da doação de óvulos ou esperma. 

B) No Brasil assim como na Inglaterra já é possível que 

doador e receptor se conheçam, anulação a hipótese 

de doação anônima. 

C) A doação de esperma e óvulos que remetam a 

possibilidade de ter um filho mais belo pode gerar 

uma distorção no real sentido da vida e das relações 

sociais sobrepondo um ser humano sobre o outro. 

D) A busca da perfeição tem gerado a criação, em todo o 

mundo, de cadastros de doadores de esperma e 

óvulos que garanta o nascimento de filhos bonitos. 

 

03) A leitura do primeiro e segundo parágrafos leva a 

inferir que os avanços científicos refletem 

 

A) O entendimento de alguns grupos de pessoas de que 

o ser humano é essencialmente matéria biológica. 

B) O desejo humano de procriação e imortalidade. 

C) O respeito pelos sentimentos humanos. 

D) O conhecimento da alma humana. 

 

04) Constitui um ponto de vista do autor, expresso no 

texto: 

 

A) “O problema é que, numa sociedade que já viveu 

episódios hediondos como o Holocausto, ofertar um 

critério de seleção baseado na beleza dá arrepios.” 

(L.13/14). 

B) “É uma iniciativa inaceitável, que lembra a eugenia”” 

(L.14/15). 

C) “É o chamado critério da regionalidade.” (L.42/43). 

D) “Aqui, não é possível importar esperma ou óvulo e as 

doações são sempre anônimas.” (L.44/45). 

 

05)  Leia o trecho abaixo: 

 

“Qualquer indivíduo sabe que a presença de um pai e 

de uma mãe bonitos não é garantia de que a criança 

terá os traços harmônicos.” (L.30/31). 

 

Sobre o período em evidência, é correto afirmar 
 

A) A estrutura oracional obedece ao processo de 

coordenação. 

B) O agente da ação verbal, na primeira oração, é 

indeterminado. 

C) A segunda oração tem valor adjetivo. 

D) A terceira oração equivale a um substantivo. 

 

06) Quanto aos elementos linguísticos usados no texto, é 

verdadeiro o que se afirma em 
 

A) A forma verbal “surgiu” (L.21) apresenta-se com a 

mesma regência de “descuida” (L.7). 

B) O vocábulo “só” (L.5) tem valor de exclusão. 

C) Em “cerca de cinco mil pessoas foram excluídas” 

(L.8/9), o verbo pode ficar também no singular em 

concordância com a palavra “cerca”, observando 

outros ajustes na sentença. 

D) A construção oracional “passar por essa primeira 

porta” (L.7) tem valor  de objeto direto. 

 

07) Quanto às funções dos elementos linguísticos das 

frases presentes nas alternativas abaixo, é correto 

afirmar 
 

A) Os vocábulos “o”, em “o que eles acreditam” (L.4), e 

“o”, em “corre o risco” (L.8), têm a mesma função 

morfológica. 

B) A expressão ”com vários atributos” (L.22) é agente 

da ação verbal. 

C) Não se permite omissão da preposição “de” no uso 

do verbo gostar, em “Todos os pais gostariam que 

seus filhos fossem abençoados com vários atributos” 

(L.22), uma vez que a forma verbal seleciona uma 

oração subordinada substantiva completiva.  

D) A expressão “de pessoas brilhantes” (L. 19) é 

paciente da ação verbal.  

 

08) Exerce a mesma função sintática de “da ideia” (L.5) a 

expressão 
 

A) “de um projeto idealizado” (L.38). 

B) “de seleção” (L.14). 

C) “de um serviço” (L.1). 

D) “de conhecimento” (L.30). 
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09) No texto 

 

A) A expressão “são [...] que”, em “E são esses 

indivíduos que o site disponibiliza como possíveis 

doadores.” (L.11) tem valor de realce, podendo ser 

retirado da oração sem prejuízo sintático. 

B) A construção verbal “tinham ganhado” (L.9) tem 

como forma simples correspondente “ganharam” no 

pretérito perfeito. 

C) A preposição contida na contração “à” (L.2) é uma 

exigência do verbo “colocar” que aparece no 

infinitivo pessoal.  

D) “Por isso” (L.34) tem valor explicativo. 

 

10) Marque a alternativa CORRETA:  

 

A) Em “terá que ir a um lugar” (L.46), o vocábulo “que” 

pertence à mesma classe gramatical  de “que”,  em 

“Qualquer indivíduo sabe que a presença de um pai e 

de uma mãe bonitos...” (L.30/31). 

B) A forma verbal “fazem” (L.42) está no plural 

concordando com “mesmas populações” (L.42).  

C) “Apoiamos” (L.49)  é uma forma verbal anunciadora 

da indeterminação do sujeito na oração. 

D) A forma pronominal “cujos” (L.23), no contexto em 

que se insere, exerce a mesma função sintática de 

“que pode muito bem ser tratado como inaceitável” 

(L.1/2).  

 

AS QUESTÕES DE 11 A 15 ESTÃO RELACIONADAS AO 

TEXTO ABAIXO 

 

¨A Bomba Suja¨ 

1. Introduzo na poesia  

2. a palavra diarreia.  

3. Não pela palavra fria  

4. mas pelo que ela semeia. 

 

5. Quem fala em flor não diz tudo.  

6. Quem me fala em dor diz demais.  

7. O poeta se torna mudo 

8. sem as palavras reais. 

 

9. No dicionário a palavra  

10. é mera ideia abstrata.  

11. Mais que palavra, diarreia  

12. é arma que fere e mata. 

 

13. Que mata mais do que faca,  

14. mais que bala de fuzil,  

15. homem, mulher e criança  

16. no interior do Brasil. 

.......................................... 
 

17. É como uma bomba D  

18. que explode dentro do homem  

19. quando se dispara, lenta,  

20. a espoleta da fome. 

.......................................... 

 

21. Cabe agora perguntar  

22. quem é que faz essa fome,  

23. quem foi que ligou a bomba  

24. ao coração desse homem. 

 

25. Quem é que rouba a esse homem  

26. o cereal que ele planta,  

27. quem come o arroz que ele colhe  

28. se ele o colhe e não janta. 

 

29. Quem faz café virar dólar  

30. e faz arroz virar fome  

31. é o mesmo que põe a bomba  

32. suja no corpo do homem. 

 

33. Mas precisamos agora  

34. desarmar com nossas mãos  

35. a espoleta da fome  

36. que mata nossos irmãos. 

 

37. Mas precisamos agora  

38. deter o sabotador  

39. que instala a bomba da fome  

40. dentro do trabalhador. 

......................................... 

 

41. E sobretudo é preciso  

42. trabalhar com segurança  

43. pra dentro de cada homem 

44. trocar a arma da fome  

45. pela arma da esperança. 

 

GULLAR, Ferreira.  A bomba suja. in: 

http://www.pedagogiaemfoco.pro.br/ 

 

11) O poema 
 

A) denuncia a exploração do povo brasileiro a quem são 

negados os direitos fundamentais.  

B) evidencia os efeitos da recessão econômica sobre o 

povo brasileiro. 

C) apresenta o homem — em face da fome — 

desapegado à vida. 

D) condena a ação do estrangeiro no Brasil, seduzindo o 

povo com sua moeda forte: o dólar. 
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12) No poema, o sujeito poético  

 

A) revela-se consciente do seu papel transformador da 

realidade. 

B) demonstra insegurança quanto à identificação do 

agente causador do flagelo da fome brasileira. 

C) critica a indiferença das minorias privilegiadas em 

relação ao sofrimento de seus semelhantes,     

D) procura, através de denúncias, alcançar o inatingível. 

 

13) O poema caracteriza-se  

 

A) pela linearidade discursiva.  

B) pela valorização do descritivismo.  

C) pela ambiguidade do discurso.  

D) pelo uso de um tom coloquial. 

 

14) A ação expressa pela forma verbal transcrita à 

esquerda está corretamente indicada em 

 

A) "Introduzo" (v. 1)       — habitual no presente. 

B) "diz" (v. 5) — concluída no passado. 

C) "ligou" (v. 23) — em curso no passado. 

D) "rouba" (v. 25) — contínua no presente. 

 

15)  No poema, 

 

A) "mas" (v. 4) e "e" (v. 28) exprimem a mesma ideia. 

B) "tudo" (v. 5) e "demais" (v. 6) completam o sentido 

do verbo "dizer." 

C) "mudo" (v. 7) e "suja" (v. 32) possuem o mesmo 

valor morfossintático. 

D) "a espoleta da fome" (v. 20) e "o cereal" (v. 26) 

exercem a mesma função sintática. 
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16) Com base na imagem abaixo do Excel 2013 

responda: 

 

 
 

Pedro fez uma tabela dos valores pagos de água e luz no 

primeiro semestre no órgão em que trabalha, caso Pedro 

digite a seguinte formula na célula B9 =SOMA (C3-C4;B7)  

e logo em seguida pressione Enter o valor obtido será: 

 

A) #VALOR! 

B) -230 

C) 230 

D) 30 

 

17) Julgue os itens abaixo: 

 

I. O navegador Google Chrome disponibiliza o recurso 

do modo de navegação anônimo, possibilitando que 

o usuário navegue na internet com mais segurança, 

evitando ser identificado por espiões e vírus. 

II. O navegador Google Chrome tem disponível recursos 

de segurança contra phishing e malware, que, se 

estiverem ativos, avisa ao usuário em caso de ele 

acessar um site que tenha risco. 

III. O navegador Firefox tem disponível o recurso SYNC 

que leva as informações de navegação onde quer que 

vá. 

 

A) Apenas os itens I e II estão corretos. 

B) Todos os itens estão corretos. 

C) Apenas os itens II e III estão corretos. 

D) Apenas o item I está correto. 

 

 

 

 

 

18) Julgue os itens sobre segurança da informação: 

 

I. Ransomware é uma espécie de malware. 

II. Hoaxes é um tipo de Spam. 

III. Phishing consiste em tentar obter informações 

privilegiadas através de contatos telefônicos, 

enganando funcionários, passando-se por outras 

pessoas. 

 

A) Apenas o item III está correto. 

B) Apenas os itens I e II estão corretos. 

C) Apenas os itens II e III estão corretos. 

D) Apenas os itens I e III estão corretos. 

 

19) Julgue as assertivas abaixo: 

 

I. Os programas Limpeza de Disco e Scandisk são 

considerados Softwares Acessórios. 

II. A Calculadora do Windows ou o Bloco de Notas são 

considerados Softwares Utilitários. 

III. Os Programas de Planilhas Eletrônicas são tipos de 

Softwares Aplicativos. 

 

A) Todas as assertivas estão corretas. 

B) Apenas as assertivas I e II estão corretas. 

C) Apenas as assertivas II e III estão corretas. 

D) Apenas a assertiva III está correta. 

 

20) Complete os itens abaixo e assinale a alternativa 

correta: 

 

I. ____________ Sistemas que atuam como gateway entre 

duas redes, obrigando que determinado fluxo de 

dados passe por ele. 

II. ____________ É a rede coorporativa que apresenta 

serviços similares ao de redes públicas. 

III. ____________ Possui várias portas e enviam os pacotes 

de dados apenas para a porta de destino. Uma de 

suas características é a de permitir comunicações 

paralelas, onde duas estações podem enviar seus 

dados em um mesmo intervalo de tempo sem risco 

de colisões. 

 

A) I – Proxy, II – Intranet, III – Switch. 

B) I – Switch, II – Proxy, III – Intranet. 

C) I – Switch, II – Intranet, III – Proxy. 

D) I – Proxy, II – Extranet, III – Hub. 

 

 

 

 

INFORMÁTICA                                                                              QUESTÕES DE 16 A 20 
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21) Urbanismo pode ser definido com a técnica de 

organizar as cidades com o objetivo de criar 

condições satisfatórias de vida nos centros urbanos. 

Com a revolução industrial surge o chamado 

“urbanismo moderno”, e tem como objetivos 

fundamentais as seguintes proposições abaixo, 

exceto: 

 

A) Descongestionar o centro das cidades para cumprir 

as exigências de fácil circulação. 

B) Diminuir a densidade do centro das cidades para 

realizar o contato exigido pelos negócios oriundos no 

crescente mundo capitalista. 

C) Aumentar os meios de circulação, ou seja, modificar 

as dimensões das ruas, que se encontravam sem 

efeito diante dos novos meios de transporte. 

D) Aumentar as chamadas “áreas verdes” visando gerar 

maior lazer e menor estresse aos novos 

trabalhadores urbanos. 
 

22) O objeto da composição urbana é a ordenação de sua 

paisagem, que se revela nos elementos formais da 

cidade, espalhando-se nas superfícies constituídas 

das edificações a dos logradouros da cidade. Sobre os 

seus componentes fundamentais é correto afirmar 

que: 

 

A) O Mobiliário Urbano são as faces externas das 

edificações, estando geralmente relacionadas à 

história da cidade.  

B) As Fachadas Arquitetônicas são os elementos 

complementares, ditos de escala “micro 

arquitetônica”, que integram o espaço urbano. São os 

monumentos, os anúncios, os elementos de 

infraestrutura, etc. 

C) As Áreas Verdes dão o colorido e a plasticidade ao 

ambiente urbano, quer na arborização de vias 

públicas, quer na configuração estética de praças. 

D) O Traçado Urbano é a roupagem com que as cidades 

se apresentam a seus habitantes e visitantes. 
 

23) O conjunto de operações realizadas no terreno com o 

objetivo de se determinar as distâncias horizontais e 

verticais entre os pontos que caracterizam o 

modelado do terreno é denominada de: 
 

A) Levantamento Altimétrico 

B) Levantamento Planimétrico 

C) Levantamento Cartesiano 

D) Levantamento Plani-Altimétrico 

 

 

 

24) Sobre a medida de distâncias e ângulos na 

Topografia não é correto afirmar que: 

 

A) Erro de catenária é tipo de erro cometido na medição 

direta de distâncias. 

B) Passo humano, Trenas e Fio invar são os 

instrumentos de medição direta de distâncias mais 

usados, dependendo das especificações ou 

circunstâncias. 

C) Na Planimetria a medida das distâncias é sempre 

feita na horizontal, pela própria definição de 

alinhamento. Assim, só podem ocorrer no terreno 

plano e horizontal. 

D) A medição dos ângulos horizontais é necessária para 

se determinar a posição dos pontos importantes do 

terreno na planimetria. E, através dos ângulos 

verticais, determinam-se distâncias horizontais e 

verticais - altura de um ponto em relação a outro. 

 

25) Analise a veracidade das afirmações abaixo e em 

seguida marque a alternativa correta: 

 

I. Agregados são materiais ligantes, geralmente 

pulverulento, que promove a união entre os grãos. 

Os agregados são utilizados na obtenção de pastas, 

argamassas e concretos. 

II. A cal hidratada ou comum ou aérea é um 

aglomerante que endurece por reação com o CO2 do 

ar, ao contrário da hidráulica, que exige o contato 

com a água. 

III. Os aglomerantes são classificados quanto à pega em 

aglomerantes aéreos, aglomerantes hidráulicos e 

aglomerantes inertes. 

 

A) Apenas as afirmações II e III são verdadeiras. 

B) Todas as afirmações são verdadeiras. 

C) Apenas a afirmação II é verdadeira. 

D) Apenas as afirmações I e III são verdadeiras. 

 

26) Sobre o gesso, um material muito utilizado dentro de 

um projeto arquitetônico, não é correto afirmar que: 

 

A) O gesso corrói o aço, por isso, não se pode reforçar o 

gesso a não ser com armaduras galvanizadas, fibras 

sintéticas e ou tecidos. 

B) O gesso é um isolante de tipo médio, podendo 

proteger a estrutura contra incêndios, absorvendo 

grande quantidade de calor. 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS                                         QUESTÕES DE 21 A 40 
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C) Práticos, versáteis, resistentes ao fogo e bom 

desempenho térmico e acústico. Essas são as 

principais características do gesso acartonado, placa 

produzida a partir do gesso e do papel. 

D) Apesar de vantajoso tanto para construir, reformar 

como para decorar, o gesso acartonado não permite 

receber pregos e parafusos, mas pode ser cortado em 

formas de curvas. 

 

27) Nas afirmações abaixo, assinale (V) se for verdadeira 

e (F) se for falsa, e em seguia marque a alternativa 

com a sequência correta: 

 

 ) O cisalhamento é uma solicitação transversal em 

que o corpo sofre uma deformação que tende a 

modificar seu eixo longitudinal. 

 ) Quando um sistema de forças atua sobre um corpo, 

o efeito produzido é diferente segundo a direção e 

sentido e ponto de aplicação destas forças. Os efeitos 

provocados neste corpo podem ser classificados em 

esforços normais ou axiais, que atuam no sentido do 

eixo de um corpo, e em esforços transversais, atuam 

na direção perpendicular ao eixo de um corpo. Entre 

os esforços axiais temos a tração, a compressão e a 

flexão, e entre os transversais, o cisalhamento e a 

torção. 

 ) A flexão é aquela que ocorre quando um corpo 

tende a resistir a ação de duas forças agindo próxima 

e paralelamente, mas em sentidos contrários. 

 ) Quando as forças agem para fora do corpo, 

tendendo a alonga-lo no sentido da sua linha de 

aplicação, a solicitação é chamada de tração; se as 

forças agem para dentro, tendendo a encurta-lo no 

sentido da carga aplicada, a solicitação é chamada de 

compressão. 

 

A) ( V ); ( F ); ( V ); ( F ) 

B) ( F ); ( V ); ( F ); ( V ) 

C) ( V ); ( V ); ( V ); ( V ) 

D) ( F ); ( F ); ( F ); ( V ) 

 

28) A Resistência dos Materiais é uma ciência 

desenvolvida a partir de ensaios experimentais e de 

análises teóricas. As análises teóricas determinam o 

comportamento mecânico das peças em modelos 

matemáticos idealizados, que devem ter razoável 

correlação com a realidade. Sobre as hipóteses e 

pressupostos admitidos nestas deduções, assinale 

abaixo o conceito que está correto: 

 

A) Homogeneidade: o material apresenta as mesmas 

características mecânicas, elasticidade e de 

resistência em todos os pontos. 

B) Isotropia: a matéria apresenta uma estrutura 

continua, ou seja, são desconsiderados todos os 

vazios e porosidades. 

C) Continuidade Física: o material apresenta as mesmas 

características mecânicas elásticas em todas as 

direções. 

D) Lei de Hooke: a seção transversal, após a 

deformação, conserva as suas dimensões primitivas. 

 

29) De acordo com a Lei 8.666 que trata de Licitações e 

Contratos, as obras e serviços de engenharia acima 

de R$ 1.500.000,00 só poderão ser contratadas por 

meio de: 

 

A) Tomada de Preços 

B) Carta Convite 

C) Concorrência 

D) Pregão 

 

30) Dentro do que dispõe a Lei 8.666 sobre Licitações e 

Contratos não é correto afirmar que: 

 

A) Os Projetos Básico e Executivo são obrigatórios para 

licitações de obras e serviços de engenharia 

realizadas nas modalidades concorrência, tomada de 

preços e convite, mas não para compras de bens.  

B) A execução das obras e dos serviços deve 

programar-se, sempre, em sua totalidade, previstos 

seus custos atual e final e considerados os prazos de 

sua execução. 

C) Os contratos para a prestação de serviços técnicos 

profissionais especializados deverão, 

preferencialmente, ser celebrados mediante a 

realização de concorrência, com estipulação prévia 

de prêmio ou remuneração. 

D) As obras e serviços poderão ser executados nas 

formas de execução direta e execução indireta, esta, 

nos regimes de empreitada por preço global, 

empreitada por preço unitário, regime de tarefa e 

regime de empreitada integral. 
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31) De acordo com a Norma da ABNT 9050, edição 2015, 

a sinalização do símbolo internacional de acesso 

deve ser afixada em local visível ao público. Dentre 

os principais locais em que deve ser utilizada, 

quando acessíveis, assinale a alternativa de qual 

local não está previsto na Norma: 

 

A) Quadras Poliesportivas 

B) Entradas 

C) Sanitários 

D) Áreas e vagas de estacionamento de veículos 

 

32) Segundo a Norma da ABNT 9050, edição 2015, as 

informações essenciais aos espaços nas edificações, 

no mobiliário e nos equipamentos urbanos devem 

ser utilizadas de forma visual, sonora ou tátil. Sendo 

assim, assinale abaixo a alternativa incorreta: 

 

A) Informações e sinalização em edificações, espaços e 

equipamentos de instalação temporária, na categoria 

direcional/informativa podem ser do tipo visual e 

tátil. 

B) Informações e sinalização em edificações, espaços e 

equipamentos de instalação permanente, na 

categoria emergência podem ser do tipo visual e 

sonora. 

C) Informações e sinalização em Mobiliários de 

instalação temporária, na categoria informativa 

devem ser do tipo visual e tátil. 

D) As informações essenciais aos espaços nas 

edificações, no mobiliário e nos equipamentos 

urbanos devem ser de acordo com o princípio dos 

dois sentidos. 
 

33) No software de desenho assistido por computador, 

AutoCad, na aba Modify, quais os 

comandos/ferramentas podemos encontrar? 
 

A) Creat Block, Inser Block, Editor Block 

B) Object Color, Lineweight, LineType, Ltscale 

C) Line, Polyline, Rectangle, Circle, Arc 

D) Move, Copy, Array, Rotate, Mirror 

 

34) Em uma metodologia e desenvolvimento de projetos 

de arquitetura é correto afirmar que: 
 

A) No anteprojeto, a proposta de solução para um 

problema projetual é obtida através do método das 

aproximações sucessivas, quando a forma adequada 

a um determinado requisito é identificada 

gradualmente, por etapas, na medida em que se 

corrige e aperfeiçoa um conceito inicial sobre o qual 

se concentra o esforço de investigação. 

B) Os Estudos Preliminares se trata do estágio do 

processo projetual de reconhecimento, interpretação 

e organização dos elementos do contexto. 

C) No que concerne ao conteúdo, o anteprojeto 

completo será aquele que contiver informações 

abrangendo, dentre várias coisas, a definição 

volumétrica, o zoneamento das funções (ou 

atividades), o enquadramento do terreno e a 

geometria dos espaços. 

D) A Especificação Técnica serve como instrumento 

para a realização da obra, pressupondo a 

homologação da ideia exposta no anteprojeto. Assim, 

trata-se de um sistema de instruções, que informa de 

que maneira deve ser construído o prédio. 

 

35) As obras-de-arte são uma parte do traçado da 

rodovia e a ela devem estar perfeitamente 

integradas; isto significa que as obras-de-arte muitas 

vezes se situam em segmentos de níveis elevados, de 

curvaturas horizontal e vertical. Sendo assim, no 

Projeto Geométrico devem ser evitados, exceto: 
 

A) Obras desnecessariamente curtas. 

B) Travessias em pontos desfavoráveis de rios. 

C) Travessias de grande esconsidade. 

D) Travessias em solos de fundações particularmente 

difíceis. 
 

36) O cronograma físico-financeiro é a representação 

gráfica do plano de execução da obra e deve cobrir 

todas as fases de execução desde a mobilização, 

passando por todas as atividades previstas no 

projeto, até a desmobilização do canteiro. Nas 

afirmações abaixo não está correto afirmar que: 
 

A) Uma das mais versáteis técnicas de planejamento e 

controle de empreendimentos é conhecida sob a 

sigla PERT/CPM (Program Evaluation And Review 

Technique - Critical Path Method), em nosso meio 

técnico mais conhecido como Método do caminho 

Crítico. 

B) No caso do cronograma financeiro adota-se 

normalmente o Diagrama de Gantt para sua 

representação. 

C) O cronograma financeiro é a representação 

monetária do cronograma físico, tendo como 

resultado os valores mensais de medições, e através 

do somatório destes, o valor global da obra. 

D) É importante a elaboração do fluxo de caixa da obra, 

que resultará no saldo ou déficit de caixa do contrato 

na unidade de tempo escolhida, por exemplo mensal. 

Para tanto deverão ser conhecidos os elementos 

Desembolso e Recebimento. 
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37) Dentro de um orçamento, na fase de levantamento 

de quantitativos de materiais, qual dos itens abaixo 

tem como critério para determinar a sua quantidade, 

a medição pela área projetada no plano horizontal? 

 

A) Limpeza 

B) Revestimentos 

C) Cobertura 

D) Ferragem 

 

38) O comportamento de um solo depende das 

quantidades relativas de cada uma das suas fases 

constituintes (sólido, líquido e gasoso). Chamamos 

de índices físicos as relações entre as fases. Como é 

chamada a relação, expressa na forma percentual, 

entre o peso da água contida num certo volume de 

solo e o peso da parte sólida existente neste mesmo 

volume? 

 

A) Peso específico aparente do solo natural 

B) Densidade relativa das partículas 

C) Porosidade 

D) Umidade 

 

39) Na matéria patologia das construções, a identificação 

da origem do problema permite definir, para fins 

judiciais, quem cometeu a falha. No quadro abaixo 

relacione a Coluna 1, que identifica a origem de uma 

falha, com a coluna 2, onde indica o responsável pela 

falha, e em seguida marque a alternativa com a 

sequência correta: 

 

Coluna 1 – Origem da Falha Coluna 2 – Responsável 

pela Falha 

1. Fase de Projeto  ) Mão de Obra ou 

Fiscalização 

2. Qualidade do Material  ) Projetista 

3. Etapa de Execução  ) Operação e 

Manutenção 

4. Etapa de Uso  ) Fabricante 

 

A) ( 4 ); ( 2 ); ( 3 ); ( 1 ) 

B) ( 2 ); ( 1 ); ( 3 ); ( 4 ) 

C) ( 3 ); ( 1 ); ( 4 ); ( 2 ) 

D) ( 3 ); ( 2 ); ( 4 ); ( 1 ) 

  

 

 

 

 

 

40) Muitas vezes ao iniciar um projeto, é necessário 

consultar o Código de Obras do município, para 

saber o que é permitido construir em determinada 

região. Nas afirmações abaixo assinale aquela que 

não é verdadeira: 

 

A) O Código de Obras é um conjunto de leis que permite 

a administração municipal, controlar e fiscalizar o 

espaço construído e seu entorno. 

B) O Código de Obras é uma norma nacional, valendo 

para todos os municípios do Brasil e possui as 

normas técnicas para qualquer tipo de construção. 

C) No Código de Obras que estão definidos os conceitos 

básicos que garantem o conforto ambiental, 

segurança, conservação de energia, salubridade e 

acessibilidade. 

D) No Código de Obras estão definidos os 

procedimentos para aprovação dos projetos, licenças 

para execução das obras, metodologia para 

fiscalização da execução destas obras e aplicação de 

eventuais penalidades no caso de descumprimento 

da lei. 

 

 


